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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας

Με την παρούσα νομοθετική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη θέσπιση 
του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) για την περίοδο 2013 έως 2020, 
που εντάσσεται στα προγράμματα που άρχισε να καταρτίζει το 1973. Δεδομένου ότι το 6ο 
ΠΔΠ επρόκειτο να λήξει τον Ιούλιο 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμά του1 της 20ής Απριλίου 2012 να υποβάλει το ταχύτερο 
δυνατό ένα διάδοχο πρόγραμμα προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
μέλλον, να εξασφαλίσει τη συνέχεια και να αποφευχθούν τυχόν κενά. Στο ψήφισμά του, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να βασίσει τη μελλοντική της πρόταση στις 
ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: εφαρμογή και ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ένταξη των περιβαλλοντικών στόχων σε όλες τις τομεακές πολιτικές και διεθνής διάσταση 
της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το Νοέμβριο 2012, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση απόφασής της σχετικά με γενικό 
πρόγραμμα δράσης της Ένωσης για το περιβάλλον με τίτλο «Ευημερία εντός των ορίων του 
πλανήτη μας». Σε αντιστοιχία με προηγούμενα προγράμματα, το προτεινόμενο 7ο ΠΔΠ 
στοχεύει στη δημιουργία ενός γενικότερου πλαισίου για τα διάφορα περιβαλλοντικά μέτρα, 
τους χάρτες πορείας και τη νομοθεσία που έχει πρόσφατα δημοσιεύσει η Επιτροπή. Έχει ως 
στόχο να διασφαλίζει ότι όλοι οι σχετικοί με το περιβάλλον στόχοι του 2020 για τους 
διαφορετικούς τομείς πολιτικής θα συμπεριλαμβάνονται και θα εξετάζονται σε συνάρτηση ο 
ένας με τον άλλον. Επιπλέον, η πρόταση για το ΠΔΠ έχει μακροπρόθεσμη προοπτική 
εξασφαλίζοντας ένα όραμα για το 2050. Το νέο ΠΔΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
συμβολής της περιβαλλοντικής πολιτικής στη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική 
χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, στην οποία θα 
προστατεύεται και θα ενισχύεται το φυσικό κεφάλαιο και θα διασφαλίζονται η υγεία και η 
ευημερία των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει στο παράρτημα της πρότασης μια δέσμη εννέα στόχων 
προτεραιότητας που πρέπει να επιτευχθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της:
1. προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
2. μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
3. προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την 

υγεία και την ευημερία·
4. μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης·
5. βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·
6. διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και 

διαμόρφωση σωστών τιμών·
7. βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των 

πολιτικών·
8. ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την 
αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο 
πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή (2011/2194(INI)).
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9. αύξηση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Περιβαλλοντικές προκλήσεις για τον γεωργικό τομέα

Ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στο πλαίσιο της αυξανόμενης 
παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων, περιορισμένων πόρων, της ανάγκης για λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος και των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή στην 
παραγωγή τροφίμων. 

Η γεωργία συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά από 
κοινού με το δασικό τομέα παρουσιάζει επίσης σημαντικό δυναμικό για το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής μέσω της απορρόφησης και αποθήκευσης άνθρακα. Η έρευνα και η 
καινοτομία μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο μετριασμό και την 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα με τη μείωση των εκπομπών που 
προέρχονται από τη γεωργία και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η αποτελεσματική χρήση των πόρων κατά την παραγωγή τροφίμων θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων ενόψει των 
περιορισμένων φυσικών πόρων. Σύμφωνα με τον FAO, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί 
κατά ένα τρίτο έως το 2050. Σε συνδυασμό με τροποποιημένα μοτίβα κατανάλωσης, τούτο θα 
συντελέσει στην αύξηση της ζήτησης τροφίμων κατά 70%. Για το λόγο αυτό, είναι απολύτως 
αναγκαίο να φτάσει η ευρωπαϊκή γεωργία στα βέλτιστα δυνατά επίπεδα βιωσιμότητας και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι τα απόβλητα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχουν φτάσει στο 50% από το 1974 και ότι απαιτείται η επείγουσα ανάληψη δράσης για την 
αντιμετώπιση της κατασπατάλησης τροφίμων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφίμων. 

Οι νομοθετικές προτάσεις για την αναμόρφωση της ΚΓΠ αποσκοπούν στη σύνδεση των 
άμεσων πληρωμών με την εξασφάλιση δημόσιων αγαθών και στη διάθεση χρηματοδότησης 
του ΕΓΤΑΑ για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Απώτερος σκοπός των μέτρων αυτών είναι να 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της 
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και του 
καθορισμού και της διατήρησης γεωργικών και δασικών εκτάσεων υψηλής οικολογικής 
αξίας. 

Η Ένωση πρέπει να διαμορφώσει συνεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής γεωργίας και να μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της 
προμηθεύοντας τρόφιμα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και να συμβάλλει 
στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
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Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν
σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στο 
έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη. Η 
ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών 
έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί 
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή 
επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το 
κάδμιο και ο υδράργυρος, σε προϊόντα που 
συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά.
Οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν 
ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη 
ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 
18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των
θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

2. Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν οι 
εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
στα ύδατα και στο έδαφος, όπως και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τα τελευταία έτη. Η ενωσιακή νομοθεσία 
περί χημικών ουσιών έχει εκσυγχρονιστεί 
και έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη 
χρήση πολλών τοξικών ή επικίνδυνων 
ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο 
υδράργυρος, σε προϊόντα που συναντώνται 
στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες 
της ΕΕ απολαμβάνουν ορισμένα από τα 
ύδατα με την καλύτερη ποιότητα 
παγκοσμίως, ενώ πάνω από το 18% του 
εδάφους της ΕΕ και 4% των θαλασσών της 
έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες 
φυσικές περιοχές.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η 
υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού 

5. Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις 
στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για 
τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλονται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας 
ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών 
και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν 
βάσει της οδηγίας περί οικοτόπων 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Το 30% 
του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά 
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κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις 
προσπάθειες για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ που αφορούν τη 
βιοποικιλότητα και την κλιματική 
αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο 
κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο 
οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 
30% του εδάφους της ΕΕ είναι εξαιρετικά 
κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη 
συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα 
ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης 
από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τη χρήση των πόρων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των 
πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να 
μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν 
έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ
αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική 
χρήση των πόρων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.

κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη 
συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την 
υγεία τους και την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα 
ενδιαιτήματα για τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την 
αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης 
από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
τη χρήση των πόρων και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των 
πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να 
μην είναι αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν 
έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή 
διαχείριση των αποβλήτων. Ως 
αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ 
αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές 
ευκαιρίες που προσφέρει η αποδοτική 
χρήση των πόρων ως προς την 
ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του 
κόστους και τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Η ποιότητα των υδάτων και 
τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές 
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της 
ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε 
επικίνδυνες ουσίες, με αποτέλεσμα να 
διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η 
ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την 
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα 
εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική 
ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών 
με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η 
υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται, σε 
μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία 
χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει 
την οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και 
την ευημερία του ανθρώπου, θα προσφέρει 
αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις 
ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό 
κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.

9. Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να 
αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη 
δράση με σκοπό τη βελτίωση της 
οικολογικής ανθεκτικότητας και τη 
μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να 
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για 
την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων του 
πλανήτη. Το παρόν πρόγραμμα 
αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ ως 
ομάδας χωρών οι δράσεις της οποίας 
έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις, να
καταβάλλει προσπάθειες σε διεθνές 
επίπεδο προκειμένου να προωθήσει την 
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία χωρίς 
αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την 
οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, 
θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία 
του ανθρώπου καθώς και την ποιότητα 
των τροφίμων (από άποψη υγιεινής,
διατροφικής αξίας και οργανοληπτικών 
ιδιοτήτων, θα προσφέρει αξιοπρεπή 
απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και 
θα επενδύει στο φυσικό κεφάλαιο, το 
οποίο και θα διατηρεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και 
βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας 

11. Για τον εν λόγω μετασχηματισμό 
απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις άλλες 
πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
γεωργίας, της αλιείας, του διεθνούς 
εμπορίου, της οικονομίας και βιομηχανίας, 
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και της απασχόλησης και η κοινωνική 
πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική 
συστρατευμένη προσέγγιση. Η δράση στην 
ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με 
ενισχυμένη δράση σε παγκόσμια κλίμακα 
και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων.

της έρευνας και καινοτομίας και της 
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, η 
φορολογική πολιτική (ίδιοι πόροι που 
σχετίζονται με το περιβάλλον) ώστε να 
προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη 
προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη 
δράση σε παγκόσμια κλίμακα και 
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα 
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις παραγωγικές χερσαίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 

16. Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία 
της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της 
κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τα
φυσικά και καλλιεργούμενα
οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες – από τα γόνιμα 
εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι 
τις πολυλειτουργικές, παραγωγικές 
χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις σε όλες 
τις περιοχές, από τα γλυκά ύδατα και τον 
καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον 
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του 
κλίματος και την προστασία από φυσικές 
καταστροφές. Σημαντικός αριθμός 
νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην 
προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση 
του φυσικού κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών-
πλαισίων για τα ύδατα και για τη θαλάσσια 
στρατηγική, της οδηγίας για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα και των συναφών 
οδηγιών, καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους (ενδιαιτήματα) και για τα 
πτηνά. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, τις χημικές 
ουσίες, τις βιομηχανικές εκπομπές και για 
τα απόβλητα συμβάλλει επίσης στην 
άμβλυνση των πιέσεων που ασκούνται στη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων 
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ενδιαιτημάτων. των οικοσυστημάτων, των ειδών και των 
ενδιαιτημάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, την εντατική 
γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.

18. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η 
απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική 
κατάσταση» το αργότερο το 2015 θα 
καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% 
περίπου των επιφανειακών υδάτινων 
μαζών της ΕΕ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική «καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση» το αργότερο το 2020, μεταξύ 
άλλων λόγω της συνεχιζόμενης 
υπεραλίευσης και της παρουσίας 
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες 
της Ευρώπης. Επίσης, ενώ οι πολιτικές της 
ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα και τις 
βιομηχανικές εκπομπές έχουν συμβάλει 
στον περιορισμό πολλών μορφών 
ρύπανσης, τα οικοσυστήματα 
εξακολουθούν να πλήττονται από 
υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου και 
ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις 
εκπομπές από τις μεταφορές, τις μη 
βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και την 
ηλεκτροπαραγωγή.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 

19. Ως εκ τούτου, για την προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
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κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις της Επιτροπής, συγκεκριμένα 
για την ενωσιακή πολιτική στους τομείς 
της γεωργίας, της αλιείας και της συνοχής,
υποστηριζόμενα από τις προτάσεις που 
αποβλέπουν στην οικολογικοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 
την περίοδο 2014-2020, έχουν σχεδιαστεί 
για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων. 
Για παράδειγμα, τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από τη 
σύνδεση των ενισχύσεων ανά γεωργική 
εκμετάλλευση με τη συμμόρφωση προς 
τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα, όπως προβλέπεται 
στις προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την 
οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές της
διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της 
προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων 
και του καθορισμού και της διατήρησης 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων 
υψηλής οικολογικής αξίας.

κεφαλαίου της ΕΕ απαιτείται επίσης η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στην 
πηγή, μεταξύ άλλων μέσω, της 
πληρέστερης ενσωμάτωσης στόχων για το 
φυσικό κεφάλαιο στις άλλες πολιτικές, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνοχή των 
πολιτικών και την αποκόμιση παράλληλων 
οφελών από αυτές. Το στοιχεία 
οικολογικοποίησης («πρασίνισμα») που 
περιλαμβάνονται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις, συγκεκριμένα για την ενωσιακή 
πολιτική στους τομείς της γεωργίας, της 
αλιείας και της συνοχής, υποστηρίζονται
από τις προτάσεις που αποβλέπουν στην 
οικολογικοποίηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ βάσει του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, το οποίο πρέπει επομένως να 
προβλέπει ένα επαρκή προϋπολογισμό για 
τη στήριξή τους. Τα υδάτινα 
οικοσυστήματα στις αγροτικές περιοχές 
αναμένεται να επωφεληθούν από την 
τελική εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα, αμέσως μετά την εφαρμογή με 
ισοδύναμο τρόπο της οδηγίας αυτής σε 
όλα τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται 
στις προτάσεις της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Με την
μεγαλύτερη οικολογικοποίηση της ΚΓΠ θα 
προωθηθούν επίσης οι επωφελείς για το 
περιβάλλον γεωργικές πρακτικές σε 
συνδυασμό με τις άμεσες ενισχύσεις και 
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 
Σημαντικό στοιχείο αυτής της βιώσιμης
γεωργίας είναι μια διαχείριση με πνεύμα 
ευθύνης για τις μελλοντικές γενιές η 
οποία ταυτόχρονα εξοικονομεί τους 
πόρους και είναι παραγωγική.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. Εδώ και δεκαετίες, η διαχείριση της 
γης στην Ένωση συμβάλλει στη 
διατήρηση των οικοτόπων και στην 
πολυμορφία των πολιτιστικών τοπίων. 
Στις τελευταίες δεκαετίες, η ευρωπαϊκή 
γεωργία και δασοκομία έχει επιτύχει 
σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους 
τομείς του περιβάλλοντος και σε όλες τις 
σχετιζόμενες με τη γεωργία εκπομπές 
ουσιών, σε μερικές περιπτώσεις με την 
αποτελεσματική οργάνωση της 
παραγωγής.

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 

22. Η υποβάθμιση, ο κατακερματισμός και 
η αντίθετη προς την αειφορία χρήση της 
γης στην ΕΕ θέτουν σε κίνδυνο την παροχή 
πολλών βασικών οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, απειλώντας, τη βιοποικιλότητα 
και αυξάνοντας την τρωτότητα της 
Ευρώπης στην κλιματική αλλαγή και σε 
φυσικές καταστροφές, ενώ οδηγούν και σε 
υποβάθμιση του εδάφους. Πάνω από το 
25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από 
διάβρωση από το νερό, η οποία διακυβεύει 
τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει 
την ποιότητα των γλυκών υδάτων. Η 
μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους 
αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα. 
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες 
ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και, 
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και 
αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το 
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε έτος 
καταλαμβάνονται πάνω από 1000 km² γης 
για στέγαση, βιομηχανική δραστηριότητα, 
μεταφορές ή αναψυχή. Αυτές οι 
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μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες.

μακροπρόθεσμες αλλαγές είναι δύσκολο ή 
δαπανηρό να αντιστραφούν και σχεδόν 
πάντα συνεπάγονται συμβιβασμούς μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών. Οι 
χωροταξικές αποφάσεις των κρατών μελών 
σχετικά με χρήσεις γης θα πρέπει να 
καταστούν πιο αειφόρες. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της 
στεγανοποίησης του εδάφους, τα κράτη 
μέλη πρέπει να υποχρεωθούν να λάβουν 
μέτρα για τη μείωση των 
χρησιμοποιούμενων εκτάσεων και για τη 
διατήρηση γεωργικών γαιών για την 
παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών και 
ανανεώσιμων πρώτων υλών.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22α. Οι γεωργικές και δασικές ζώνες 
αντιπροσωπεύουν συνολικά το 78% της 
κάλυψης των εδαφικών εκτάσεων της 
Ένωσης. Για το λόγο αυτό η γεωργία και
η δασοκομία εξακολουθούν να 
διαδραματίζουν μείζονα ρόλο για τη 
διατήρηση φυσικών πόρων και 
πολιτισμικών τοπίων ως προϋπόθεση για 
άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες σε 
αγροτικές περιοχές. Η αναδάσωση 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
σταθεροποίηση του εδάφους και στην 
προσαρμογή και το μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ η βιώσιμη 
γεωργία μπορεί να συμβάλλει στην 
καλύτερη διατήρηση του εδάφους. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
ολοκληρωμένες και καινοτόμους 
γεωργικές πρακτικές, όπως τεχνολογίες 
ακριβείας και οικολογικές προσεγγίσεις 
και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην αύξηση της γονιμότητας του 
εδάφους με μη χημικά λιπάσματα και με 
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βιώσιμη αύξηση της αποδοτικότητας. 

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα ώστε να 
εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με χρήσεις γης σε όλα 
τα σχετικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 απευθύνουν 
έκκληση για έναν «ουδέτερο από πλευράς 
υποβάθμισης του εδάφους κόσμο». Η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος να υλοποιηθεί η δέσμευση αυτή 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και 
να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα 
ποιότητας του εδάφους εντός 
δεσμευτικού νομικού πλαισίου. Θα 
καθοριστούν επίσης στόχοι για την 
αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

23. Για να μειωθούν οι πιο σημαντικές 
ανθρωπογενείς πιέσεις στην ξηρά, στο 
έδαφος και σε άλλα οικοσυστήματα στην 
Ευρώπη, θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα 
συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων 
κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
χρήσεις γης σε όλα τα σχετικά επίπεδα. Τα 
αποτελέσματα της συνόδου κορυφής 
Ρίο+20 απευθύνουν έκκληση για έναν
«ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του 
εδάφους κόσμο». Η εν λόγω δέσμευση θα 
μπορούσε να εκπληρωθεί με το βέλτιστο 
τρόπο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Με βάση την αρχή της επικουρικότητας 
τα ζητήματα ποιότητας του εδάφους 
μπορούν να ρυθμιστούν καλύτερα εντός 
δεσμευτικού νομικού πλαισίου στο 
επίπεδο των κρατών μελών. Θα 
καθοριστούν επίσης στόχοι για την 
αειφόρο χρήση της γης και το έδαφος.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και 
φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ 
μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία 
εικοσαετία, η υπέρμετρη ελευθέρωση 
θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να 
επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των 
υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα, προκαλώντας 
σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη 
υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί 
περαιτέρω σημαντική μείωση της 
ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, πρέπει
να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έκλυση 
αμμωνίας που οφείλεται στην 
αναποτελεσματική διαχείριση των 
λιπασμάτων και την ανεπαρκή 
επεξεργασία των λυμάτων. Απαιτούνται 
επίσης περισσότερες προσπάθειες για τη 
διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων με τρόπο αποτελεσματικότερο 
έναντι του κόστους και αποδοτικότερο ως 
προς τους πόρους, καθώς και για τη 
βελτίωση της απόδοσης κατά τη χρήση 
λιπασμάτων. Αυτό επιβάλλει τη βελτίωση 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις,, τη θέσπιση αυστηρότερων
προτύπων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, και 
την ένταξη του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων σε μια πιο ολιστική προσέγγιση, 
η οποία να διασυνδέει και να ενοποιεί τις 
υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ που 
διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση 
της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών 
στοιχείων και του ευτροφισμού.

24. Μολονότι οι εισροές αζώτου και 
φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ 
μειώθηκαν σημαντικά κατά την τελευταία 
εικοσαετία, η σημαντική ελευθέρωση 
θρεπτικών στοιχείων εξακολουθεί να 
επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των 
υδάτων και να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικοσυστήματα, προκαλώντας 
σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη 
υγεία. Ειδικότερα, για να επιτευχθεί 
περαιτέρω σημαντική μείωση της 
ελευθέρωσης θρεπτικών στοιχείων, είναι 
ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έκλυση 
αμμωνίας που προκαλείται με φυσικές
διαδικασίες (διαχείριση των λιπασμάτων).
Απαιτούνται επίσης περισσότερες 
προσπάθειες για τη διαχείριση του κύκλου 
των θρεπτικών στοιχείων με τρόπο 
αποτελεσματικότερο έναντι του κόστους 
και αποδοτικότερο ως προς τους πόρους, 
για τη βελτίωση της απόδοσης κατά τη 
χρήση λιπασμάτων καθώς και τη 
δημιουργία βιώσιμου κύκλου θρεπτικών 
στοιχείων μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών. Αυτό επιβάλλει επενδύσεις 
στην έρευνα, τη βελτίωση της εφαρμογής 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
συγκεκριμένες προκλήσεις, την 
προσαρμογή των προτύπων, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο, και την ένταξη του κύκλου 
των θρεπτικών στοιχείων σε μια πιο 
ολιστική προσέγγιση, η οποία να 
διασυνδέει και να ενοποιεί τις υφιστάμενες 
πολιτικές της ΕΕ, για παράδειγμα το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που 
διαδραματίζουν ρόλο στην αντιμετώπιση 
της υπέρμετρης ελευθέρωσης θρεπτικών 
στοιχείων και του ευτροφισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους και 
σημαντική πρόοδο όσον αφορά την 
αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

ε) Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, 
επαρκή προστασία του εδάφους στα κράτη 
μέλη και σημαντική πρόοδο από τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την αποκατάσταση 
μολυσμένων τοποθεσιών.

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Προστασία των δασών και των 
υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές.

ζ) Προστασία και βιώσιμη διαχείριση των 
δασών και της πληθώρας των υπηρεσιών 
που παρέχουν και βελτίωση της 
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική 
αλλαγή και στις πυρκαγιές, καθώς τα 
δάση είναι σημαντική ανανεώσιμη πηγή 
πρώτων υλών.

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) διατήρηση της επικονίασης σε υψηλό 
επίπεδο και λήψη μέτρων για την 
υποστήριξη και την ενίσχυση της υγείας 
των μελισσών και – εάν κριθεί σκόπιμο –
λήψη μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι η 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
τα οποία έχουν αποδειχθεί κατόπιν 
επιστημονικής εκτίμησης κινδύνων ότι 
έχουν δυσμενή αντίκτυπο στους 
πληθυσμούς των μελισσών, θα 
συνοδεύεται από την εφαρμογή μέτρων 
μετριασμού των κινδύνων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να γίνουν περαιτέρω βήματα προς 
την προστασία, ενθάρρυνση και 
υποστήριξη των γεωργικών τομέων, οι 
οποίοι αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη 
βιολογική ποικιλομορφία και ειδικότερα 
του μελισσοκομικού τομέα·

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Αύξηση των προσπαθειών για τον 
περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους 
και την αύξηση της οργανικής ύλης του,
για την αποκατάσταση μολυσμένων 
τοποθεσιών και για την ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις 
γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων 
για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, 
καθώς και χωροταξικών στόχων.

ε) Αύξηση των προσπαθειών σε εθνικό 
επίπεδο για τον περιορισμό της διάβρωσης 
του εδάφους και την αύξηση της οργανικής 
ύλης του – μεταξύ άλλων με τη 
διατήρηση και επέκταση των 
αποδεδειγμένα αξιόπιστων 
γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου της ΚΓΠ –
για την αποκατάσταση μολυσμένων 
τοποθεσιών και για την ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις 
γης πτυχών σε συντονισμένες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών επιπέδων διακυβέρνησης, 
υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων 
για το έδαφος και για τη γη ως πόρο, 
καθώς και χωροταξικών στόχων· ενίσχυση 
των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για 
τον περιορισμό των χρησιμοποιούμενων 
εκτάσεων και για τη διατήρηση 
γεωργικών γαιών για την παραγωγή 
τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων 
πρώτων υλών.
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Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 26 – εδάφιο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Κατάστρωση και εφαρμογή νέας 
δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα 
καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που 
ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά 
οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο 
στρατηγική προσέγγιση της προστασίας 
και της ενίσχυσης των δασών.

διαγράφεται

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται 
καινοτομία σε όλο το φάσμα της 
οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων.
Ο επιχειρηματικός τομέας αποτελεί τη 
βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης 
της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.

28. Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα σε συνθήκες ανόδου 
των τιμών των πόρων, ανεπάρκειας και 
περιορισμών στην προσφορά, απαιτείται
έρευνα και καινοτομία σε όλο το φάσμα 
της οικονομίας για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων.
Χρειάζονται καινοτόμες μέθοδοι για την 
κατανάλωση ενέργειας των γεωργικών 
μηχανημάτων με στόχο την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των 
εκπομπών CO2, και απαιτείται επίσης να 
παρασχεθούν κίνητρα για τον 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων ούτως ώστε να 
υιοθετηθούν καινοτόμες μέθοδοι και 
τεχνολογίες. Ο επιχειρηματικός τομέας 
αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη της 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικοκαινοτομίας. Ωστόσο, οι αγορές δεν 
θα επιτύχουν αποτελέσματα μόνο με τα 
δικά τους μέσα. Τα κυβερνητικά μέτρα, σε 
επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση 
των κατάλληλων συνθηκών πλαισίωσης 
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της οικοκαινοτομίας, τονώνοντας την 
ανάπτυξη αειφόρων επιχειρηματικών ή 
τεχνολογικών λύσεων για την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων.

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας και της υπό εξέλιξη 
δημόσιας συζήτησης για τις συγκρούσεις 
μεταξύ των χρήσεων γης για την 
παραγωγή τροφίμων και για την 
παραγωγή βιοενέργειας. Η σχετική 
συμβολή της νέας οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση αναμένεται να είναι 
σημαντική.

30. Η πλήρης εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας 
προκειμένου να φθάσει η ΕΕ τα ορόσημα 
που έχουν καθοριστεί για το 2020 και να 
οικοδομήσει μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών μέχρι το 2050. Ενώ η ΕΕ 
βρίσκεται σε σωστή πορεία προς τη 
μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, η 
επίτευξη του στόχου του 20% όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση θα απαιτήσει 
πολύ ταχύτερες βελτιώσεις της απόδοσης.
Αυτό είναι επίσης σημαντικό υπό το 
πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου της 
ζήτησης ενέργειας. Η σχετική συμβολή της 
νέας οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση 
αναμένεται να είναι σημαντική.

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

32. Η αφομοίωση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία 
βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές 
εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα πρότυπα 
βελτιωμένης χρήσης των πόρων και 
μειωμένες εκπομπές σε πάνω από 50.000 
μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην 
ΕΕ και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει 
σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης 
καινοτόμων τεχνικών, στην 
οικολογικοποίηση της οικονομίας και στη 
μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους για 
τη βιομηχανία.

32. Η αφομοίωση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών από τη βιομηχανία 
βάσει της οδηγίας για τις βιομηχανικές 
εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα πρότυπα 
βελτιωμένης χρήσης των πόρων και 
μειωμένες εκπομπές σε πάνω από 50.000 
μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην 
ΕΕ και, κατ’ επέκταση, θα συμβάλει 
σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης 
καινοτόμων τεχνικών, στην 
οικολογικοποίηση της οικονομίας και στη 
μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους για 
τη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, με την 
πρόοδο της έρευνας, τη δημιουργία 
μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και 
τοπικών αγορών για τα γεωργικά 
προϊόντα μπορούν να μειωθούν αισθητά 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
προέρχονται από τη μεταφορά τροφίμων. 
Οι σύντομες διαδρομές εξασφαλίζουν πιο 
φρέσκα και υγιή τρόφιμα.

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 

35. Για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση των πτυχών που 
αφορούν την αποδοτική χρήση των πόρων 
πέραν των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και της ενέργειας, θα 
καθοριστούν στόχοι μείωσης των 
συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
της κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της 
διατροφής με τον περιορισμό της 
σπατάλης, της στέγασης και της 
κινητικότητας. Οι εν λόγω τομείς 
ευθύνονται συνολικά για το 80% σχεδόν 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
κατανάλωσης. Στα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 αναγνωρίστηκε 
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απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

η ανάγκη να μειωθούν σημαντικά οι 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων μετά 
τη συγκομιδή και σε άλλα σημεία σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Τούτο 
μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη 
αποτίμηση των τροφίμων, με 
περιφερειακή εμπορία, με τη βελτίωση 
της διοικητικής μέριμνας, της 
μεταφοράς, της αποθήκευσης και της 
συσκευασίας. Όλοι οι παράγοντες κατά 
μήκος της επισιτιστικής αλυσίδας, και 
ιδίως οι έμποροι και οι καταναλωτές, 
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Στο πλαίσιο 
αυτό περιλαμβάνεται επίσης η 
στοχευμένη κατάρτιση και ενημέρωση 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 

39. Θα δοθεί επίσης προτεραιότητα στην 
αποδοτική χρήση των πόρων στον κλάδο 
των υδάτων, ώστε να διευκολυνθεί η 
επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων.
Μολονότι όλο και περισσότερα τμήματα 
της Ευρώπης πλήττονται από ξηρασία και 
λειψυδρία, συνεχίζεται η σπατάλη του 
διαθέσιμου νερού της Ευρώπης, 
εκτιμώμενη σε ποσοστό 20-40%, π.χ. μέσω 
των διαρροών στο σύστημα διανομής.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μοντέλα, 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για 
βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του 
νερού στην ΕΕ. Επιπλέον, η άνοδος της 
ζήτησης και οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής αναμένεται να αυξήσουν 
σημαντικά την πίεση που δέχονται οι 
υδατικοί πόροι της Ευρώπης. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Ένωση και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν, έως το 2020, ότι η 
υδροληψία δεν υπερβαίνει τα όρια των 
διαθέσιμων ανανεώσιμων υδατικών 
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πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό.

πόρων. Στα εν λόγω μέτρα συγκαταλέγεται 
η βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη 
χρήση του νερού μέσω της αξιοποίησης 
μηχανισμών της αγοράς, όπως η 
τιμολόγηση του νερού που αντανακλά την 
πραγματική του αξία. Η πρόοδος θα 
διευκολυνθεί με την ταχύτερη επίδειξη και 
ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων 
τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, με βάση το 
στρατηγικό σχέδιο εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για 
το νερό και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για Γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα, που 
προβλέπεται στις προτάσεις για τη 
μεταρρύθμιση του δεύτερο πυλώνα της 
ΚΓΠ.

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 41 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα 
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα 
μειώσουν το κόστος της.

γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές 
προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που 
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση 
καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και 
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα 
επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα 
μειώσουν το κόστος της και θα συμβάλουν 
στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων 
στα πλαίσια της αλυσίδας διατροφής 
κατά 50% έως το 2025.

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

50. Η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει 
περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και 
καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και 
δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο 
λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του 
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να 
εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς 
προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των 
πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες 
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, 
ενισχύοντας την περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς 
υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και 
περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής 
και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν 
περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ.

50. Η κλιματική αλλαγή θα επιδεινώσει 
περαιτέρω τα περιβαλλοντικά προβλήματα, 
προκαλώντας παρατεταμένες ξηρασίες και 
καύσωνες, πλημμύρες, καταιγίδες και 
δασικές πυρκαγιές, καθώς και νέες ή πιο 
λοιμογόνες μορφές των ασθενειών του 
ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών. Θα 
πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα που να 
εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ είναι επαρκώς 
προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των
πιέσεων και των αλλαγών οι οποίες 
οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, 
ενισχύοντας την περιβαλλοντική, 
οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητά 
της. Δεδομένου ότι πολλοί τομείς 
υφίστανται ήδη και θα υφίστανται όλο και 
περισσότερο τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, οι παράμετροι της προσαρμογής 
και της διαχείρισης του κινδύνου φυσικών 
καταστροφών πρέπει να ενσωματωθούν 
περαιτέρω στις πολιτικές της ΕΕ. 
Παράλληλα, είναι σημαντικό να 
παρέχονται στους παράγοντες των 
τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, 
όπως οι γεωργοί, αναλυτική και ακριβής 
ενημέρωση σχετικά με τους κλιματικούς 
κινδύνους που προέρχονται από κακές 
πρακτικές καθώς και εφαρμόσιμες λύσεις 
ως προς την προσαρμογή.

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

62. Επιπλέον της παροχής βοήθειας στα 
κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη 
συμμόρφωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
καταβάλλει τις προσπάθειες που της 
αναλογούν για να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται και ότι απηχεί 

62. Επιπλέον της παροχής βοήθειας στα 
κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη 
συμμόρφωση, η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
καταβάλλει τις προσπάθειες που της 
αναλογούν για να εξασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία είναι αναλογική, κατάλληλη για 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και 
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τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
εξελίξεις. Κατά κανόνα, οι νομικές 
υποχρεώσεις που είναι επαρκώς σαφείς και 
ακριβείς θα κατοχυρώνονται σε 
κανονισμούς, οι οποίοι παράγουν άμεσα 
και μετρήσιμα αποτελέσματα και 
περιορίζουν τις διαφορές στην εφαρμογή.
Η Επιτροπή θα αυξήσει τη χρήση πινάκων 
αποτελεσμάτων και άλλων μέσων 
δημοσιοποιούμενης παρακολούθησης της 
προόδου των κρατών μελών όσον αφορά 
την εφαρμογή συγκεκριμένων 
νομοθετικών πράξεων.

ότι απηχεί τις πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές εξελίξεις. Κατά κανόνα, οι 
νομικές υποχρεώσεις που είναι επαρκώς 
σαφείς και ακριβείς θα κατοχυρώνονται σε 
κανονισμούς, οι οποίοι παράγουν άμεσα 
και μετρήσιμα αποτελέσματα και 
περιορίζουν τις διαφορές στην εφαρμογή.
Η Επιτροπή θα αυξήσει τη χρήση
ανακοινώσεων ή πινάκων αποτελεσμάτων 
και άλλων μέσων δημοσιοποιούμενης 
παρακολούθησης της προόδου των κρατών 
μελών όσον αφορά την εφαρμογή 
συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων και 
θα εξασφαλίσει την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με θετικές τάσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) χάραξη στρατηγικών συνεργασίας για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
φύσης μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
καθώς και ευρύτερη επικοινωνία σχετικά 
με αποδεδειγμένα αξιόπιστες πρακτικές.

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 63 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) τακτική επανεξέταση του ισχύοντος 
δικαίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα μέτρα στον τομέα της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας είναι αναλογικά, εφαρμόσιμα 
και στοχοθετημένα.
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Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 71 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) επικοινωνία και διάδοση θετικών 
εξελίξεων και τάσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

75. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί ο 
ιδιωτικός τομέας να εκμεταλλευθεί τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για 
αύξηση της συμμετοχής του στις 
προσπάθειες επίτευξης περιβαλλοντικών 
και κλιματικών στόχων, ιδίως σε σχέση 
με δραστηριότητες οικοκαινοτομίας και 
με την αφομοίωση νέων τεχνολογιών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. Θα πρέπει 
να προωθηθούν οι κοινές πρωτοβουλίες 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την 
οικοκαινοτομία, στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, 
όπως η Σύμπραξη Καινοτομίας για το 
νερό και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 
Καινοτομίας για Γεωργική 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα που 
προβλέπεται στις μεταρρυθμιστικές 
προτάσεις για την ΚΓΠ. Με το νέο 
πλαίσιο καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μέσων, προβλέπεται να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα σε 
χρηματοδότηση για επενδύσεις στον 
τομέα του περιβάλλοντος, κυρίως για τη 
βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή 
και την προστασία του εδάφους. Θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κοινοποιούν 



AD\930572EL.doc 25/30 PE504.216v02-00

EL

περιβαλλοντικές πληροφορίες στο πλαίσιο 
της οικείας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, πέραν του βαθμού που 
επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία της 
ΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων
που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της 
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία 
συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

α) Καλύτερη σύνδεση μεταξύ των
γεωργικών επιδοτήσεων και της 
παράδοσης δημόσιων αγαθών, αύξηση 
της χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα 
οποία συγκαταλέγονται η φορολογία, η 
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και 
επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά 
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων 
δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 82 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος 
αναφοράς και εντοπισμού των 
περιβαλλοντικών δαπανών που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, κυρίως όσων σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, 
το αργότερο το 2014.

ε) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος
αξιολόγησης, αναφοράς και εντοπισμού 
των περιβαλλοντικών δαπανών που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, κυρίως όσων σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, 
το αργότερο το 2014.

Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 83
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

83. Μολονότι η ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος στις άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ 
αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης από το 
1997, η γενική κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη δείχνει ότι η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, 
αν και αξιέπαινη σε ορισμένα πεδία, δεν 
ήταν επαρκής για την αντιστροφή όλων 
των αρνητικών τάσεων. Η επίτευξη 
πολλών από τους στόχους προτεραιότητας 
του παρόντος προγράμματος θα απαιτήσει 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων σε άλλες πολιτικές, καθώς και 
συνεκτικότερες, συστρατευμένες 
προσεγγίσεις πολιτικής που θα αποφέρουν 
πολλαπλά οφέλη. Αυτό προβλέπεται να 
συμβάλει στην εξασφάλιση της διαχείρισης 
των δύσκολων συμβιβασμών σε πρώιμο 
στάδιο, και όχι στο στάδιο της εφαρμογής, 
και δυνατοτήτων αποτελεσματικότερου 
μετριασμού των αναπόφευκτων 
επιπτώσεων. Η οδηγία για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, εφόσον εφαρμόζονται σωστά, 
αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για 
την εξασφάλιση της ένταξης απαιτήσεων 
προστασίας του περιβάλλοντος στα σχέδια 
και προγράμματα, καθώς και στα έργα. Οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι 
γενικά αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τις χρήσεις χερσαίων και 
θαλάσσιων εκτάσεων, μπορούν να 
διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου, μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
και στις φυσικές καταστροφές.

83. Μολονότι η ενσωμάτωση των 
προβληματισμών που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος στις άλλες 
πολιτικές και δραστηριότητες της ΕΕ 
αποτελεί απαίτηση της Συνθήκης από το 
1997, η γενική κατάσταση του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη δείχνει ότι η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, 
αν και αξιέπαινη σε ορισμένα πεδία, δεν 
ήταν επαρκής για την αντιστροφή όλων 
των αρνητικών τάσεων. Η επίτευξη 
πολλών από τους στόχους προτεραιότητας 
του παρόντος προγράμματος θα απαιτήσει 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
παραμέτρων σε άλλες πολιτικές, καθώς και 
συνεκτικότερες στρατηγικές και 
συστημικές προσεγγίσεις πολιτικής που θα 
αποφέρουν πολλαπλά οφέλη. Αυτό 
προβλέπεται να συμβάλει στην 
εξασφάλιση της διαχείρισης των δύσκολων 
συμβιβασμών σε πρώιμο στάδιο, και όχι 
στο στάδιο της εφαρμογής, και 
δυνατοτήτων αποτελεσματικότερου 
μετριασμού των αναπόφευκτων 
επιπτώσεων. Η οδηγία για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και η οδηγία για 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, εφόσον εφαρμόζονται σωστά, 
αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για 
την εξασφάλιση της ένταξης απαιτήσεων 
προστασίας του περιβάλλοντος στα σχέδια 
και προγράμματα, καθώς και στα έργα. Οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, που είναι 
γενικά αρμόδιες για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τις χρήσεις χερσαίων και 
θαλάσσιων εκτάσεων, μπορούν να 
διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και στην προστασία, τη 
διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου, μεταξύ άλλων και προκειμένου 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
και στις φυσικές καταστροφές.
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Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

85. Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ορισμένους στόχους προτεραιότητας για 
την ενίσχυση της ενσωμάτωσης. Στις 
προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΓΠ, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑΠ), των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) 
και της πολιτικής για τη συνοχή, η 
Επιτροπή συμπεριέλαβε μέτρα για την 
περαιτέρω στήριξη της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της 
αειφορίας. Για να επιτύχει το παρόν 
πρόγραμμα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει 
να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 
Ομοίως, οι προσπάθειες που αποσκοπούν 
πρωτίστως στην επίτευξη περιβαλλοντικών 
βελτιώσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται, 
στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ώστε 
να αποφέρουν παράλληλα οφέλη για άλλες 
πολιτικές. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες 
για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων 
είναι δυνατόν να στοχεύουν σε οφέλη για 
τα ενδιαιτήματα και τα είδη και στη 
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, 
βελτιώνοντας παράλληλα την παροχή 
οικοσυστημικών υπηρεσιών ζωτικής 
σημασίας για πολλούς τομείς της 
οικονομίας, όπως η επικονίαση ή ο 
καθαρισμός του νερού για τη γεωργία, και 
δημιουργώντας «πράσινες» θέσεις 
εργασίας.

85. Το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει 
ορισμένους στόχους προτεραιότητας για 
την περαιτέρω ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης. Στις προτάσεις της για τη 
μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των 
διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ) και της 
πολιτικής για τη συνοχή, η Επιτροπή 
συμπεριέλαβε μέτρα για την περαιτέρω 
στήριξη της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης και της 
αειφορίας. Για να επιτύχει το παρόν 
πρόγραμμα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει 
να συμβάλουν περισσότερο στην επίτευξη 
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 
Ομοίως, οι προσπάθειες που αποσκοπούν 
πρωτίστως στην επίτευξη περιβαλλοντικών 
βελτιώσεων θα πρέπει να σχεδιάζονται, 
στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο ώστε 
να αποφέρουν παράλληλα οφέλη για άλλες 
πολιτικές. Για παράδειγμα, οι προσπάθειες 
για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων 
είναι δυνατόν να στοχεύουν σε οφέλη για 
τα ενδιαιτήματα και τα είδη και στη 
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, 
βελτιώνοντας παράλληλα την παροχή 
οικοσυστημικών υπηρεσιών ζωτικής 
σημασίας για πολλούς τομείς της 
οικονομίας, όπως η επικονίαση ή ο 
καθαρισμός του νερού για τη γεωργία, και 
δημιουργώντας «πράσινες» θέσεις 
εργασίας.

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 86 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ενσωμάτωση όρων και κινήτρων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα 
στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
και μεταρρύθμισης υφιστάμενων 
πολιτικών, καθώς και στις νέες 
πρωτοβουλίες, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών.

α) περαιτέρω ενσωμάτωση όρων και 
κινήτρων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον και το κλίμα στις 
πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
και μεταρρύθμισης υφιστάμενων 
πολιτικών, καθώς και στις νέες 
πρωτοβουλίες, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών.

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως 
το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι 
πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται 
άμεσα από την κατάσταση του αστικού 
περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων 
εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών 
τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την 
κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, 
ενέργεια, χώρο και πόρους και για την 
υποδοχή των αποβλήτων.

87. Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως 
το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι 
πιθανόν να ζει σε αστικές και περιαστικές 
περιοχές. Η ποιότητα ζωής θα επηρεάζεται 
άμεσα από την κατάσταση του αστικού 
περιβάλλοντος. Εξάλλου, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων 
εξαπλώνονται πολύ πέραν των φυσικών 
τους ορίων, δεδομένου ότι οι πόλεις 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιαστικές και αγροτικές περιοχές για την 
κάλυψη των αναγκών τους σε τρόφιμα, 
ενέργεια, χώρο και πόρους και για την 
υποδοχή των αποβλήτων. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σημασία στη στήριξη των αγροτικών 
περιοχών και στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας στον τομέα της 
υπαίθρου.

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – παράγραφος 89 α (νέα)
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89α. Η πολιτική επισιτιστικής ασφάλειας 
της Ένωσης πρέπει να βασίζεται στη 
βιώσιμη γεωργία και στο δίκαιο εμπόριο. 
Λόγω της αλλαγής του κλίματος 
ασκούνται πιέσεις στους φυσικούς 
πόρους, ιδίως εφόσον πρέπει να 
διατεθούν επαρκείς ποσότητες τροφίμων 
για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο 
πληθυσμό με μεταβαλλόμενα πρότυπα 
κατανάλωσης. Οι εισαγωγές πρωτεϊνών 
από τρίτες χώρες στις οποίες δεν ισχύει 
επαρκές επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να 
περιοριστούν με την προώθηση της 
καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών στην 
Ένωση. Επιπλέον, η Ένωση υποχρεούται 
να ζητεί διμερή και πολυμερή, επαρκή 
κανονιστικά μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος στις εν λόγω περιοχές που 
διατρέχουν κίνδυνο.
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